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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم مشروع
اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ
وخط دفع
في منطقة بيت مشيك  -مزرعة الجمل -
قضاء بعلبك  /محافظة بعلبك  -الهرمل
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه الثالثون من شهر
اب  ،2018ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تلزيم مشروع اشغال تجهيز
بئر وانـشــاء محطة ضخ وخــط دفــع في
مـنـطـقــة بـيــت مـشـيــك  -م ــزرع ــة الـجـمــل -
قضاء بعلبك  /محافظة بعلبك  -الهرمل.
ـ ـ التأمني املؤقت/10.000.000/ :ل.ل .فقط
عشرة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
صـفـقــات األش ـغ ــال املــائـيــة وفـقــا الحـكــام
امل ـ ــرس ـ ــوم  3688تـ ــاريـ ــخ 25/1/1966
وتعديالته وشروط اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن املــديــريــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1577
إعالن تلزيم مشروع
اشغال انشاء خطوط صرف صحي
فــي بلدتي العيشية والــريـحــان  -قضاء
جزين
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه التاسع والعشرون
مـ ـ ــن ش ـ ـهـ ــر اب  ،2018تـ ـ ـج ـ ــري ادارة
امل ـنــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ ف ــي م ــرك ــزه ــا ال ـك ــائ ــن في
بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بـيــروت ،لحساب وزارة الطاقة واملياه
ـ ـ ـ ـ ـ املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
اشغال انشاء خطوط صرف في بلدتي
العيشية والريحان  -قضاء جزين.
ـ ـ التأمني املؤقت/30.000.000/ :ل.ل .فقط
ثالثون مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـف ــون فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ـ ــى فـقــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـ ـف ـ ـقـ ــات األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة
املسجلون وفـقــا الحـكــام املــرســوم 3688
تاريخ  25/1/1966وتعديالته وشروط
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن املــديــريــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة

املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1578
إعالن تلزيم
مشروع اشغال انشاء خطوط للصرف
الـ ـصـ ـح ــي غـ ـ ـ ّـب الـ ـطـ ـل ــب ب ـ ـم ـ ـحـ ــاذاة نـهــر
الليطاني
م ـ ـ ــن ب ـ ـل ـ ــدة ش ـ ـح ـ ــور وح ـ ـت ـ ــى الـ ـط ــري ــق
الساحلي  -قضاء صور
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
فيه الثالث من شهر ايلول  ،2018تجري
ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الكائن
ف ــي ب ـنــايــة ب ـي ـضــون ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
اشغال انشاء خطوط للصرف الصحي
غـ ّـب الطلب بمحاذاة نهر الليطاني من
بلدة شحور وحتى الطريق الساحلي -
قضاء صور.
ـ ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/650.000.000/ :ل.ل.
ف ـقــط سـتـمــايــة وخ ـم ـســون م ـل ـيــون لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـف ــون فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ـ ــى فـقــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـ ـف ـ ـقـ ــات األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة
املسجلون وفـقــا الحـكــام املــرســوم 3688
تاريخ  25/1/1966وتعديالته وشروط
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن املــديــريــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1579
إعالن تلزيم مشروع
اش ـغ ــال ان ـش ــاء مـحـطــة ض ــخ وخ ــط دفــع
وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير املخلص  -قضاء الشوف -
محافظة جبل لبنان
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
فيه الثامن والعشرون من شهر اب ،2018
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تلزيم
مشروع اشغال انشاء محطة ضخ وخط
دفــع وخ ــزان وتجهيز بئر فــي بلدة دير
املخلص  -قضاء الشوف  -محافظة جبل
لبنان.
ـ ـ التأمني املؤقت/30.000.000/ :ل.ل .فقط
ثالثون مليون ليرة لبنانية ال غير.
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ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
صفقات األشغال املائية املسجلون وفقًا
الحكام املرسوم  3688تاريخ 25/1/1966
وتعديالته وشروط اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن املــديــريــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1580
إعالن رقم 1/31
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ـلـ ــزراعـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ عـ ــن اع ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
استدراج عروض لتلزيم شراء صناديق
خ ــاص ــة ل ـل ـع ـب ــوات امل ـخ ـص ـص ــة الن ـت ــاج
الـشـتــول الـحــرجـيــة ل ــزوم مـشــاتــل وزارة
الـ ــزراعـ ــة ب ـطــري ـقــة اس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
لـلـعــام  ،2018وذل ــك فــي مبناها الكائن
في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  3/8/2018الساعة العاشرة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
مــن ال ـيــوم ال ــذي يسبق الـتــاريــخ املـحــدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـخ ـف ــض االع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أيـ ــام
(ق ــرار وزي ــر ال ــزراع ــة رق ــم  538/1تــاريــخ
.)17/7/2018
بيروت في 17/7/2018
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1583
إعالن عن مناقصة عمومية
فــي تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا من
يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 8/8/2018
ت ـج ــري م ــؤس ـس ــة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل ـخ ـتــوم ع ــائ ــدة ل ــ"ت ـقــديــم مـ ــادة الـكـلــور
ض ـمــن ق ــواري ــر س ـعــة  1000ك ـل ــغ" وفـقــا
لدفتر الشروط الخاص املوضوع لهذه
الغاية وذلك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي
ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الــدفـتــر االت ـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
ل ـق ــاء م ـب ـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تقدم الـعــروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد اجـ ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة ويـ ــرفـ ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام

املهندس جان جبران
التكليف 1591
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا
من يوم االربعاء الواقع فيه 8/8/2018
ت ـج ــري م ــؤس ـس ــة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل ـخ ـتــوم ع ــائ ــدة ل ــ"ت ـقــديــم مـ ــادة الـكـلــور
ضمن قوارير سعة  50كلغ" وفقًا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذل ــك فــي املـكـتــب الــرئـيـســي ال ـكــائــن في
شــارع سامي الصلح ـ ـ ملك الـشــدراوي ـ ـ
بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الــدفـتــر االت ـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
ل ـق ــاء م ـب ـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تقدم الـعــروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد اجـ ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة ويـ ــرفـ ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 1590
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء زيـ ــت خ ــاص
ل ـك ــاب ــات ت ــوت ــر ع ــال ــي  66و 150ك.ف،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 4960/ت ــاري ــخ  ،17/5/2018قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 17/8/2018
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 17/7/2018
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1570
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج عروض
ل ـش ــراء خــايــا ت ـع ــداد (عـ ــدد  ،)13وذل ــك
وفـ ـ ــق املـ ــواص ـ ـفـ ــات ال ـف ـن ـي ــة وال ـ ـشـ ــروط
االدارية املحددة في دفتر الشروط الذي
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه لقاء
خمسماية ال ــف لـيــرة لبنانية (تـضــاف
 )TVAمــن دائ ــرة الـشــؤون املشتركة في
مــركــز ال ـشــركــة ف ــي الـبـحـصــاص م ــا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.

تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  20اب  2018الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1575
إعالن تلزيم
تعلن وزارة السياحة  -املديرية العامة
للشؤون السياحية  -عن اعالن استدراج
عـ ــروض لـتـلــزيــم شـ ــراء س ـي ــارة ربــاعـيــة
الدفع لــزوم وزارة السياحة للعام 2018
وذل ــك فــي مركزها الرئيسي الكائن في
مبنى وزارتــي االعــام والسياحة مقابل
مصرف لبنان.
ع ـلــى االفـ ـ ـ ــراد وامل ــؤسـ ـس ــات املـسـتــوفــن
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة والـ ـ ــراغ ـ ـ ـبـ ـ ــن فــي
املـشــاركــة فــي هــذا التلزيم اسـتــام دفتر
ال ـش ــروط وبـقـيــة املـسـتـنــدات املــرفـقــة من
قلم مصلحة الديوان في وزارة السياحة
ضمن اوقات الدوام الرسمي.
اخـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـســاعــة
الثانية عشرة من اخر يوم يسبق عملية
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ف ــي ق ـل ــم دي ـ ـ ــوان وزارة
السياحة.
يـ ـج ــري ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ي ـ ــوم االربـ ـع ــاء
 29/8/2018الساعة العاشرة صباحًا.
بيروت في  18تموز 2018
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك
التكليف 1571
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب أحمد رياض الخطيب بوكالته عن
عـلــي ص ــاح الــديــن ال ـحــاج سـنــد ملكية
بدل ضائع للعقار  2112بعاصير
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن قضائي صادر عن محكمة اإلفالس في
بيروت
في تفليسة سامي بكري الريحاني
وكيل التفليسة املحامي مروان الديك
رقم اإلفالس1023 :
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  18/7/2018قـ ـ ـ ــرر حـ ـض ــرة
ال ـقــاضــي امل ـشــرف عـلــى تفليسة سامي
ب ـ ـكـ ــري ال ــريـ ـح ــان ــي ال ــرئـ ـيـ ـس ــة مـيـشـيــل
طربيه املحترمة دعوة املفلس والدائنني
املثبتة ديونهم في بيان الديون ووكيل
التفليسة إلــى جلسة تعقد فــي مكتبها
ي ــوم األربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 26/9/2018
الساعة الحادية عشرة صباحًا في قصر
ال ـعــدل فــي ب ـيــروت لـلـمـفــاوضــة فــي عقد
الصلح في حال وجود عروض صلحية
وإال إعــان حالة االتـحــاد ،فعلى املفلس
والـ ــدائ ـ ـنـ ــن وج ـ ـ ــوب حـ ـض ــور ال ـج ـل ـســة
امل ــذك ــورة بــأنـفـسـهــم أو بــواس ـطــة وكــاء
ي ـح ـم ـلــون ت ـفــوي ـضــا خ ــاص ــا لـلـمـنــاقـشــة
والـتـصــويــت عـلــى ال ـعــروض الصلحية،
ً
وذلـ ـ ــك ع ـم ــا ب ــأح ـك ــام املـ ــادتـ ــن /557/
و /558/تجارة.
 19تموز 2018
رئيس القلم
سوزان توتيو

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
HABIB
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/866196

غادر العامل املصري
احمد جمال احمد هالل
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 76/566900

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
		
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
خالد اديب املشد

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
45852

شركة سيدرز روز للخدمات الدولية 622322
(انطون ومليا وميشال مسعد)

تاريخ الزيارة الثانية

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

تاريخ اللصق

اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

2017/18/12 RR183920174LB

2018/2/1

رامز نزير البدوي النجار

2631258

2017/26/12 RR163558646LB

2018/19/1

2017/20/12 RR183921237LB

2018/2/1

ابراهيم احمد املير

762426

2017/26/12 RR163558703LB

2018/10/1

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
2018/2/1
2017/18/12 RR183919834LB
محمد سالم عبد الحميد نوري فوال 766514
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
2018/2/1
2017/18/12 RR183920205LB
866115
شركة عمر وخالد املشد
التكليف 1553
إعالم تبليغ
2018/2/1
2017/18/12 RR183920157LB
866121
عمر اديب املشد
املوضوع :تبليغ
 2018/2/1تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
2017/18/12 RR183919922LB
1005653
محمد عصام محمود عوكل
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
				
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
		
رئيس مالية محافظة الشمال إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
وسيم مرحبا
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
التكليف  1553اسم املكلف
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة فاطمة محمد الزعبي
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا عبد الرحمن محمد امني حفار
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
يوسف محمد امني حفار
		
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
بالل محمد امني حفار

اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

3275708

2018/01/16 RR163558840LB

2018/02/02

3261914

2018/01/16 RR163558853LB

2018/02/02

2800047

2018/01/16 RR163558867LB

2018/02/02

3261608

2018/01/16 RR163558875LB

2018/02/02

غانية رباح الشعراني

783426

2018/01/16 RR163559125LB

2018/02/02

غنى محمد فيصل املرعبي

472578

2018/01/16 RR163559139LB

2018/02/02

فواز محمد فيصل املرعبي

3224507

2018/01/16 RR163559142LB

2018/02/02

2414325

2017/12/26 RR163559859LB

2018/02/02

2017/12/26 RR163559893LB

2018/02/02
2018/02/02

مفيد طنوس الشاطر

40758

2017/12/12 RR183919423LB

2018/2/1

فواز عمر برغل

44549

2017/12/12 RR183919410LB

2018/2/1

فاطمه احمد زيدان

الياس سايد معوض

213398

2017/8/12 RR167159202LB

2018/2/1

خالد معن زيدان

2646201

برستيج موتورز ش.م.م

1774889

2017/11/12 RR167159128LB

2018/2/1

حسان حسن خليل

61696

2018/01/03 RR163559902LB

هنادي حسن خليل

3160086

2017/12/29 RR163559916LB

2018/02/02

1509723

2017/12/29 RR163559933LB

2018/02/02

3113064

2018/01/02 RR163559947LB

2018/02/02

3279198

2018/01/08 RR163560004LB

2018/02/02

270525

2018/01/08 RR163560018LB

2018/02/02

1030154

2018/01/08 RR163560052LB

2018/02/06

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال اكتمال محمود بركات
وسيم مرحبا
طالل طاهر البيسار
التكليف 1553
ناصر خالد عبد الكريم
إعالم تبليغ
تبليغ
املوضوع:
محمد سامر احمد درنيقة
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى وسيم محمد رشاد فنج
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
				
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
		
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

مصطفى عبد الوهاب حمود

61597

2017/26/12 RR183921577LB

2018/3/1

انطوان نعيم مخلوف

86982

2017/22/12 RR183921489LB

2018/3/1

شركة فيور اليس ش.م.م

189915

2017/26/12 RR183922507LB

2018/3/1

علي عبد الكريم عباس

789757

2017/26/12 RR183921585LB

2018/3/1

انطوان نعيم مسلم

816690

2017/26/12 RR183922590LB

2018/3/1

جهاد فؤاد حديد

1698553

2017/26/12 RR183921841LB

2018/3/1

انطوان محسن القوال

1759482

2017/21/12 RR183921047LB

2018/5/1

بولس بطرس الدويهي

2812498

2017/21/12 RR183921886LB

2018/5/1

لينا سليم حرصوص

2957880

2017/26/12 RR183922626LB

2018/4/1

				

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1553

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1553

إعالن
تجري مصلحة األبـحــاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني بواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ
واملواعيد املحددة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية – رياق – البقاع:
اسم املناقصة
 -1تلزيم تقديم تركيب وتشغيل تجهيزات مخبرية لزوم
.مختبر التربة واألسمدة والنباتات في محطة الفنار
 -2إلنشاء خطوط صرف صحي لزوم املبنى الجديد في
محطة تل العمارة .فعلى من يهمه األمر الحصول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخا عنه في محطة تل
العمارة – رياق – البقاع لدى قسم املناقصات وفي محطة
الفنار – جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
الدوام الرسمي علما بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط
.هو خمسون ألف ليرة لبنانية

التاريخ
2018/8/14
2018/8/14

املوعد
الساعة العاشرة من
صباح يوم الثالثاء
الساعة الثانية عشرة
ظهرا من يوم الثالثاء

ترسل العروض مباشرة باليد الى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل العمارة – رياق – البقاع
خالل الدوام الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء
هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  18تموز 2018
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1584

